
Aktuality 3. 11. 2020 

 Senát schválil minulý týden celou řadu zákonů souvisejících s nouzovým stavem a 

opatřeními proti šíření nákazy Covid-19. Prezident je podepsal 30. 10. 2020, nyní budou 

publikovány ve Sbírce zákonů. 

Jedná se mimo jiné o tyto zákony: 

 Zákon o úpravách poskytování ošetřovného (vyhlášen ve Sbírce zákonů, částka 179, 

pod č. 438/2020). Ošetřovné je poskytováno po celou dobu trvání potřeby 

ošetřování (jinak za běžných okolností jen 9 dnů), je vypláceno pouze za pracovní dny, 

neplatí se za prázdniny a ředitelské volno, je poskytováno ve výši 70 % vyměřovacího 

základu, je určeno i pro osoby zaměstnané formou DPP a DPČ, pokud je za ně 

odváděno pojistné na sociální zabezpečení. 

 Novelu zákona č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie 

koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí, prodlužení doby 

použití tohoto zákona až do 30. září 2021, povinnost vrátit vstupné se prodlužuje až 

do 31. března 2022, zákazník může požádat o vydání poukazu až do 30. června 2021. 

Novela zákona je již publikována ve Sbírce zákonů, částka 181, pod č. 448/2020. 

 Novelu zákona č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb, ruší 

povinnost elektronicky evidovat tržby pro všechny až do 31. 12. 2022. Novela 

zákona je již publikována ve Sbírce zákonů, částka 181, pod č. 449/2020.  

 Novelu zákona č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na 

zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení 

za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem 

SARS-CoV-2. Úvěr se zárukou ČMRZB může být sjednán až do 31. 12. 2021, zároveň 

se prodlužuje se období, do kdy lze uplatnit plnění ze státní záruky do 30. dubna 

2026. Novela zákona je již publikována ve Sbírce zákonů, částka 181, pod č. 

451/2020.  

 Novelu zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů 

epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, 

oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského 

soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, prodloužení období, kdy dlužník 

není povinen sám na sebe podat insolvenční návrh až do 30. 6. 2021, a možnosti 

mimořádného moratoria jako ochrany před věřiteli. Novelu zákona již podepsal 

prezident a čeká se na publikaci ve Sbírce zákonů. Více informací k novele zákona si 

můžete přečíst ve Sněmovním tisku č. 1060. 

 Novelu zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a v souvislosti s tím dalších 

předpisů, navrhuje se zavedení možnosti prodloužení lhůty pro splnění všeobecných 
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podmínek v odůvodněných případech. Novela zákona je již publikována ve Sbírce 

zákonů, částka 181, pod č. 450/2020. 

 Zákon o kompenzačním bonusu, který stát prostřednictvím finanční správy poskytne 

podporu OSVČ, případně společníkům malých s.r.o. a ve vymezených případech 

osobám pracujícím na základě DPP a DPČ, výše podpory je přitom 500,- Kč na den, 

období pro poskytování podpory od. 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020; zákon byl ale vrácen 

Senátem s pozměňovacími návrhy týkajícími se poskytnutí příspěvku krajům ve výši 

300,- Kč na obyvatele a doplnění ustanovení, že souběh kompenzačního bonusu a 

podpory na nájemné je možný, zpět do Poslanecké sněmovny, která buď setrvá u své 

původní verze, anebo odhlasuje senátní znění. Podrobné informace k zákonu o 

kompenzačním bonusu si můžete přečíst ve Sněmovním tisku č. 1055.   

 V Poslanecké sněmovně pokračovala 62. schůze, v jejímž rámci sněmovna vyslovila 

souhlas s prodloužením nouzového stavu do 20. 11. 2020 

 Vláda na své páteční schůzi (30. 10. 2020) navázala na schválení prodloužení nouzového 

stavu Poslaneckou sněmovnu a vydala usnesení, které nouzový stav prodlužuje a 

prodlužuje platnost dosud vydaných usnesení, speciálními usneseními prodlužila 

uzavření škol, omezení volného pohybu osob, omezení provozu maloobchodu a 

poskytování služeb, nově přidala výjimku pro kamenictví a maloobchod i stánkového 

typu pro pietní předměty, omezení úředních hodin apod. Veškerá usnesení vlády z 30. 

10. 2020 jsou již publikována ve Sbírce zákonů, v částce 180.  

 Vláda na své pondělní (2. 11. 2020) schůzi schválila mimo jiné některá opatření 

dopadající na podnikatele v souvislosti s koronavirovou krizí. Od středy 4. listopadu 

začne v České republice pravidelné testování klientů a zaměstnanců všech organizací 

včetně podnikatelských subjektů, které poskytují dlouhodobou lůžkovou péči, 

respektive sociální služby v domovech pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením, 

v domovech se zvláštním režimem či poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě. 

Na první kolo testů mají tyto organizace týden, další testy budou probíhat pravidelně 

v pětidenních intervalech. 

Řada profesionálních sportovců funguje jako OSVČ. Vláda změkčila dřívější restriktivní 

opatření a umožnila trénink a soutěže profesionálních sportovců. Tato změna umožní 

mimo jiné restart nejvyšších soutěží v kolektivních sportech. 

Kabinet rovněž projednal konkrétní podmínky dotačních programů Covid – Podpora 

cestovního ruchu a Agricovid – Potravinářství. První z nich, administrovaný 

Ministerstvem pro místní rozvoj, má pomoci cestovním kancelářím, cestovním 

agenturám a průvodcům v cestovním ruchu, kteří v důsledku pandemie koronaviru přišli 

o zákazníky a o zakázky. Mezi tyto subjekty plánuje ministerstvo rozdělit až 425 milionů 

korun. Pro podrobné informace k jednotlivým dotačním programům klikněte na jejich 

název: COVID – Cestovní kanceláře; COVID – Cestovní agentury; COVID – Průvodci v 

cestovním ruchu. Druhý program spustí Ministerstvo zemědělství na pomoc 
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potravinářským a zemědělským podnikům, jež postihlo uzavření restaurací a dalších 

provozů veřejného stravování. Podrobnější informace se nalézt ZDE.  

Kompletní výstupy z pondělní schůze vlády lze nalézt ZDE. 

 Programy pomoci pro podnikatele spravují ministerstva roztříštěně na různých webech. 

Abychom vám usnadnili orientaci v tom, o jakou podporu, jak a kde o ni lze aktuálně 

žádat, sestavili jsme jejich jednoduchý přehled v jednom dokumentu (v příloze). Ten 

bude průběžně aktualizován na komorovém webu ZDE.  

 Úřad HK ČR soustřeďuje a vyhodnocuje aktuální podněty členů související s probíhající 

podzimní vlnou epidemie a reakcí vlády na tuto vlnu. Průběžně je s podněty pracováno 

při jednáních s kompetentními státními úředníky, ministry, poslanci a senátory. 

 Ve snaze pomoci živnostníkům a firmám při posuzování úvěrových závazků ze strany 

bankovních domů i nadále Hospodářská komora monitoruje, zda se plní příslib České 

bankovní asociace na vstřícnější přístup. Více informací ZDE. 

 Ze šetření Hospodářské komory mezi osmi sty podnikateli vyplynulo, že naprostá většina 

podnikatelů – přesně 91 % – neplánuje pustit se do konfliktu se státem kvůli škodám, 

které jim způsobila vládou přijatá mimořádná opatření. Bližší informace si můžete 

přečíst ZDE. 

 Prezident HK ČR děkuje všem advokátním kancelářím, které odpovídají na desítky vašich 

dotazů denně v rámci obnovené poradny Hospodářské komory. Řadu zapojených 

advokátních kanceláří rozšířily v tomto týdnu Felix a spol. a PADĚRA, RADA & 

PARTNEŘI. Svoje dotazy směřujte výhradně do zmíněné poradny.   

 Na komorovém webu můžete sledovat aktuální informace o přeshraničním pohybu. 

Svou pozornost věnujte změnám v přeshraničním styku s Dánskem, Estonskem, 

Francií, Itálií, Litvou, Maďarskem, Nizozemskem, Rakouskem, Slovinskem, Španělskem 

či Švýcarskem. 

 Výsledky našich jednání i aktuální informace – nejen ke koronaviru - můžete také 

průběžně sledovat na www.komora.cz, www.komoraplus.cz či na facebookovém 

profilu Hospodářské komory ČR. 

 Zajímavé informace pro živnostníky publikuje také Deník.cz. 
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